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СТАНОВИЩЕ 

От 

проф. д-р инж. арх. Пеньо Досев Столаров, 

Почетен професор на НБУ, 

Департамент „Архитектура“, Нов български университет (НБУ), 

професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, 

върху материалите за участие в конкурс 

за заемане на академична длъжност „доцент“ 

по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, 

обявен в Държавен вестник, брой 65/12.08.2022., 

с кандидат гл. ас. д-р арх. Пламен Михайлов Рилски, 

щатен преподавател към Департамент „Архитектура“, НБУ 

  

Становището е изготвено според въз основа на заповед № З-РК-21 от 05.10.2022 г. на Ректора на 

НБУ. То отговаря на изискванията на съществуващия Закон за развитие на академичния състав, 

Правилника за приложение на закона и Наредбата за развитието на академичния състав на НБУ. 

I. Оценка за съответствие с минималните изисквания и изискванията на Нов 

български университет 

Материалите за участие конкурса, представени от гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски, обхващат: мо-

нография, научни статии, реализирани авторски проекти и рецензии. Материалите съответстват 

на изискванията на Нов български университет. 

II. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

1. Оценка на монографичния труд, включваща оценка на научните и научно-

приложните приноси на автора. 

Монографията „Архитектура за хората от третата възраст“ с автор Пламен Рилски представлява 

научно изследване, отнасящо се до все по-увеличаващата се група от населението в развитите 

страни на възраст 65+ години.  

Структурата на монографията обхваща четири раздела: 

1. Обемно-пространствени решения 

2. Композиционни схеми 

3. Конструктивни системи и схеми 

4. Функционално зониране 

В 119 страници са анализирани примери, които съответстват на съдържанието на монографията. 

Приложенията включват: библиография от стр.120 до стр.123. От стр.123 до стр.162 авторът 

представя накратко вече анализираните примери като ги систематизира по азбучен ред, започ-

вайки от Австралия и свършвайки с Япония. Всеки обект е илюстриран с малка снимка и номер 

на страницата, на която се намира. Тук намират място и примери, които авторът не е включил в 
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монографията, тоест няма означена страница. От стр.163 до стр.174 по азбучен ред са предста-

вяни архитектите на реализациите, включени като примери в монографията. В монографията ав-

торът прави приноси от научен и научно-приложен характер. 

2. Оценка на приносите в останалите приложени публикации (творчески 

изяви), направени след назначаването на академичната длъжност „главен 

асистент“. 

Материалите обхващат: 1 статия в нереферирано списание с научно рецензиране, 13 реализирани 

авторски проекти в областта на архитектурата и 5 рецензии. Приложените публикации и твор-

чески изяви отговарят на профила на научните изследвания на кандидата.  

III. Учебна и преподавателска дейност 

1. Аудиторна и извънаудиторна заетост, работа в електронния обучителен мо-

дул “MOODLE – НБУ”, осигуряване на студентски практики и стажове, ра-

бота със студенти и докторанти.  

Кандидатът използва „MOODLE – НБУ“ във всички водени от него курсове. Работата на архи-

тект Пламен Рилски със студентите е повлияна от образованието и работата му в Германия, както 

и от личната му нагласа. Организирането на студенти за участие в конкурс за музейна сграда в 

Буенос Айрес показа едни добри резултати и беше много полезно за разширяване обхвата на 

студентските интереси. 

IV. Административна и обществена дейност  

Архитект Пламен Рилски притежава пълна проектантска правоспособност от Камара на архитек-

тите в България (КАБ). Основател е на проектантско бюро „АРХИбау“ ООД от 2003 година и 

има реализирани обекти, спечелени конкурси и награди. Той взема редовно участие в заседани-

ята на департаментния съвет на Департамент „Архитектура“ и отговаря за координацията на ра-

ботата с „MOODLE – НБУ“ в Департамента. 

V. Лични впечатления от кандидата  

Задочно познавам архитект Пламен Рилски когато той започна своето обучение в Политехниката 

в Щутгарт, където преподавах по това време. Лично се запознах с него като колега към Департа-

мент „Архитектура“ на НБУ. Използването на примери от германската архитектурна практика 

при работата му със студентите отличава неговия преподавателски почерк.  

Заключение 

Давам положителна оценка на академичната дейност на гл. ас. д-р арх. Пламен Михайлов Рилски. 

Предлагам на почитаемия Академичен съвет на НБУ, гл. ас. д-р арх. Пламен Рилски да бъде из-

бран за „Доцент“ по професионално направление 5.7 Архитектура строителство и геодезия към 

Департамент „Архитектура“ на Нов български университет. 

 

 

 

 

 

 

София, 30 ноември 2022 г.                                                   …………………………………………… 

 (проф. д-р инж. арх. Пеньо Досев Столаров) 


